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La unua jaro

Per tiu ĉi triobla numero finiĝas la uuna kaj malfacila jaro 
de nia Revuo. Niaj laboroj ne estis malgrandaj por subteni ĝin, 
precipe post Oktobro, kiam nia eldonisto forgesinte siajn de
vojn apud ni, lasis al ni fini sen mono la jaron de la revuo.

Feliĉe kelkaj sindonemaj samideanoj helpis nin kaj ni 
povas dank’al tio prezenti timi ĉi numeron, kiu estas la lasta de 
la unua jaro.

La nomojn de la bonaj helpantoj ni ne publikigas, ĉar ili 
volas resti nevideblaj.

Tiuj malfacilaĵoj ne senkuraĝigis nin... Kontraŭe, pli 
varme, pli entuziasme, ni komencos la duan jaron de laboro 
por la venko de la sankta ideo de L. I.

Bonvolu niaj amikoj daŭrigi sian helpadon !

La redakcio.

Todo o Esperantista deve comprar e distribuir as «Cha
ves de Esperanto».

CENTO............................................ 3$000



Lingva Demando

Ni ne povas laŭ nia deziro enpresi la ĉefajn cirkulerojn de 
la Lingva Komitato kaj alian de Sroj Gouturat kaj Lĉau, pro la 
absoluta manko da spaco de nia revuo. Oni legi la unuajn en 
la internaciaj gazetoj, nome Esperanto Jurnalo, Esperantiste kaj 
Lingvo Internacia kaj la lastaj en la nova revuo Progreso aŭ en 
Helga Sonorilo.

Niaj abonantoj senkulpigu nin !
Kiel konsilo, ni diras, ko Belga Sonorilo eslas la jurnalo, 

kiu plej detale, plej sincere kaj plej senpartie informas ĉion 
pri la lastaj okazintajoj inter L. K. kaj K.K.

Por la reformo de Esperanto

Ni citu :

.la fundamento de nia lingvo devas esti absolute netu
ŝebla, se eĉ ŝajnus al ni, ke tiu aŭ alia punkto estas sendube 
erara. Tio ĉi povus naski la penson, ke nia lingvo restos ĉiam 
rigida kaj neniam disvolviĝos... Ho, ne'. Malgraŭ la severa 
netuŝebleco de la fundamento, nia lingvo havos ca plenan eblon 
ne sole konstante riĉiĝadi, sed eĉ konstante pliboniĝadi kaj 
perfektigadi . .«—Zamenhof (Fundamento).

—«Ciu, kiu legis la antaŭparolon de la «Fundamento de Es
peranto», scias tre bone, ke ĝi ne sole ne prezentas ian baron 
kontraŭ la evolucio de la lingvo, sed kontraŭe, ĝi donas al la 
evolucio lian grandegan liberecon, kiun neniu alia lingvo iam 
posedis eĉ parle, ĉi donas la eblon, se tio estus necesa, iom 
posi iom eĉ ŝanĝi la tulan lingvon ĝis plena nerekonebleco '. 
La sola celo, kiun la Fundamento havas, eslas nur : gardi la 
lingvon kontraŭ anarkio, kontraŭ reformoj arbitraj kaj personaj, 
kontraŭ danĝera rompado, kontraŭ forĵetado de malnovaj
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formoj antaŭ ol la novaj cstos sufiĉe elprovitaj kaj tute defini
tive kaj sendispute akceptitaj (1). Se la esperantistoj ĝis nun tre 
malmulto faris uzon de tiu granda libereco, kiun la Fundamento 
al ili donas, ĝi ne estas kulpo de la Fundamento, sed ĝi venas 
de tio, ke la esperantistoj komprenas tre bone, ke lingvo, kiu 
devas trabati al si la vojon ne per ia potenca dekreto, sed per 
laborado de amasoj, povas disvolviĝi nur per tre singarda vojo 
de natura (2) evolucio, sed ĝi tuj mortus, se oni volus ŝin dis
volvi per kontraŭnatura kaj danĝerega vojo de revolucio.

Cetere, se la Bulonja Deklaracio efektive prezentus ian 
malbonaĵon aŭ neprecizajon, kiu do malpermesas, ke iu proponu

(1) Oni vidas ke B. R. rajtas sin nomi fidela ; tamen, ni 
protestus se oni kalkulus nin al tiu parto de la Esp. Gazetaro, 
kiu perdis la serenecon tute bezonan por trakti la pliboniga
don de E.—fakte, laŭ dokumentoj, kaj ne laŭ personaj vidpun
ktoj aŭ interesoj.— La lled.

(2) Lingvo ne estas organismo vivanta ekster la uzantaj 
homoj. Gi disvolviĝas pro la agoj de tiuj ĉi homoj, je almenaŭ 
du diversaj manieroj—laŭ tio sela agoj, aŭ la agado, estas 
prisensita, laŭcela, motivita de studo, gvidata de scio akirita 
eksperimento, an se, kontraŭe la agoj estas rezulto de sento 
instinkta malbone difideblala laŭ spertoj malbone faritaj ; en la 
unua okazo oni havas konscion de nia influo sur la fenomenoj, 
kaj oni parolas pri artefariteco ; en la dua oni kutimiĝis dispa- 
roladi pri la naiureco de fenomenoj, kiuj estas simple karakte
rizataj nur de la ribeleco ankoraŭa de fenomenoj identaj, kies 
kondiĉoj ni ankoraŭ ne konas.

La studo de Tafero de Lingvo Internacia estas jam farita 
majstre kaj plene, de granda nombro da genioj, sciencistoj, kaj 
amantoj de scienco ; la eksperimentoj ĉiam pli grandanombraj, 
estos bone kondukitaj ; ambaŭ, studo kaj eksperimentoj, per
mesis la starigon de vera doktrino, de fasko da principoj science 
bazitaj, kiu estas laesprimo de nia konscio prila sorto dela 
Lingvo Internacia, el kiu ni faros kion ni volos, se ni agas laŭ tiu 
scienco de la arta lingvo. Ni ne devas timi tian aŭ tian rezulta
ton, ni scias unu tre difinitan, kiun ni postulas de nia kapableco.

Ni vidis, ke la principoj jie Esperanto estas la principoj 
mem de Lingvo lnternacia. Giaj difektoj devenas ĝuste de neo
beo al tiuj principoj, kiel demontris Ido en Vrais Principea ete.

Kiu povas vidi, vidu...Kaj konsekve agu, sentime, ti-a 
estas la konkludo de scio, ne la ektremo de tuŝita instinkto

La redakcio. 
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ĝian ŝanĝon aŭ eĉ ĝian tutan forigon ? «—Zamenhof (Cirkulero al 
ĉiuj Esperantistoj).

—«Oni scias kiel energie mi ĉiam batalis kontruii reformoj 
faritaj en nia lingvo laŭ kapricoj aŭ preferoj de privatuloj. Mi 
nun ankoraŭ batalus kun tiu sama obstineco, ĉar nur la unueco 
povas doni al ni la venkon. Sed en mia dudekjara batalado, 
inter strangaj kaj tute nekonverĝantaj kritikoj pri Esperanto, 
mi konstante vidis aliajn konsentantaj^ samajn plendojn pri 
punktoj tre precize montrilaj en nia lingvo. Ne estas do mirige, 
ke, uzante la konverĝon de liuj kritikoj kaj plendoj, oni sistem
igis ilin, kiel faris mem Dro Zamenhof sub alia formo en 1894. 
Se, dum 20 jaroj ili konstante sin prezentis, ĉu estas kredeble, 
ke ili malaperos nun, kiam ĝuste ili ricevis efektivigon kaj 
realigon en la reformaro prezentita de la Delegitaro ?»—Beau-
FRONT.

— «Ne alor' ni perfektigos nian lingvon, kando Io estos 
akceptita de la mondo, scd-la mondo akceptos lon alor-', 
kando nia lingvo cstos perfekta «. — Ghabowski. {Esperanlisto, 
Julio 1893).

—«... konsiderinte, ko la proponitaj reformoj, konservante 
ĉiujn bonajn ecojn de Esperanto, pligrandigos ilin per simpligo 
de la lingvo, donos al ĝi internacian karakteron...

konsiderinte, ke la plimulto de tiuj reformoj estis siatempe 
jam proponita de nia Majstro kaj de la plej bonaj samideanoj 
(Graboxvski, E. de Wahl, Zarzewski, k. a.), ke ili pro sia inter
nacieco eniris en ĉiujn novajn provojn de artaj lingvoj, kaj ko 
la aŭtoroj de la plej gravaj cl tiuj konkurantaj sistemoj au jam 
akceptis (3) la decidojn de K. Delegacia, submetante sin portio

3) La aŭtoro de Universal protestis, sed—ĝuste pro ke la 
p K kaj ĝia decido ŝajnas al li tro esperantista, eĉ kun refor
moj k. s. Tio signifas, ko, laŭ li, neŭtra potenco povus elekti 
lingvon ankoraŭ pli diversan, ekz lian projekton. Lau scienca 
vidpunkto, lio ja estas klare neebla, tiel klare, almenaŭ, kiel 
estis neebla la elekto de la nuna ncŝanĝita Esperanto, eĉ se la 
elektistoj estis esperantemaj.



sub ĝia aŭtoritato, aŭ almenaŭ esprimis deziron de kompro
miso;... decidis:

2 ° apelacii al Sro Dro L. L. Zamennof, por ke li uzu sian 
moralan influon al baldaŭa realiĝo de kompromiso nepre nece
sega por la bono de nia afero;

4.®  en okazo de ne-interkonsento, akcepti la decidojn de 
Delegacia Komitato...» (El «Rezolucio de Ia Societo Esperanto 
de Lcopolo»).

Pri la reformo

La Komitato tle la Delegitaro, kiu elektis la helpantan inter
nacian lingvon «Esperanto», ĝin juĝis la plej bona inter ciuj pro
jektoj, precipe por lio, ke en ĝi la Komitito vidis realigitaj la 
estrajn principojn de la ideala Lingvo Internacia mem, t. c. «la 
plej granda facileco por ĉiu mczinslruito, kaj la plej granda lo
gikeco akordebla kun tiu facileco», kion preskaŭ atingis Dro Za
menhof, gvidante sin per la plej granda internacieco de l’vor- 
taro, kaj la plej granda simpleco de Ia gramatiko.

Tiuj ĉi du ideoj, spite de ilia nuna simpleco, tute ne anko
raŭ estis iam klare cspresitaj, kiam nia Majstro ilin konkretigis 
en sia ĉef-vcrko, nia Esperanto, kaj tiu ĉi monumento de homa 
laboro plene sufiĉas por lin sakri genio.

Eĉ oni povos diri, ko nur la lingvo de I)r0 Esperanto donis 
la nepre neccsam materialon por la starigo de la veraj principoj 
de lingvo internacia, pere de komparo inter lia sukcesanta provo 
kaj la antauaj, frakasitaj de kritiko, lingvaĉoj, volaptik k. p. La 
supereco de la tekniko de Dr0 Zamenhof bazis ĝuste en la obeo 
al tiuj principoj, kies neobeo, aŭ malbona kompreno, klarigis 
ĉiam sufiĉe la difektojn, la malprosperon dealiaj lingvoj propo
nitaj, kaj, ankaŭ,de la plej bonaj lasimilecon al nia kara lingvo.

La Komitato de la Delegitaro ne povus tion ne vidi, kaj tiel 
ĝi elektis Esperanton; tamen, ĝi tiel same ne povus ne konsideri 
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la difektojn de nia lingvo, katizitaj de maloftaj, neklarigitaj, 
gravaj malobeoj al la principoj de lingvo internacia, kies rezul
taton bone konas niaj samideanoj. Tial la Komitato ĝin elektis 
nur pro ĝia rilata perfekteco, kondiĉe, ke estu en ĝi farotaj la 
necesajn ŝanĝojn lau la raporto de Lean c Gouturat kaj la pro
jekto de Ido, kiun ĝi ja estus povinta elekti sub identaj konsi
deroj .

Nu, de longa tempo, la Esperantistoj devas esti preparitaj 
por decide agi en la nuna momento, ĉar ciuj devas esti legintaj 
la raporton pri la estonteco de lingvo lnternacia en ta Funda
menta Krestomatio.

Venis la momento, kiam aperis nova lingvo pli bona ol Es
peranto... Nur pro tio, ko la Komitato, bone konante la «esen
con kaj estontecon de L. I.», saĝe ne elektis Idon, la L. I. an
koraŭ cstos nomata Esperanto. La Komitato vere kuris al ni 
kun malfermitaj brakoj. Restas, al ni, memori la dilemon, for
mulitan en tiu grava raporto, kiu esperantistigis la francan «So- 
ciété pour 1’avancement des Sciences», kaj agi logika lati la sole 
ebla konkludo de la raporlinto, bedaurinde nenomita, ĉar li pre
feris lasi al sia argumentado la puran forton de nepersona racio.

por ilin asimili

La Esperantistoj devas serene analizi la ecojn de la lingvo 
prezentita, kiel pli bona ol Esperanto; ekkoni kaj rekoni la pli- 
bonajojn senkaŝe 
1’konkuranto.

kaj tiel sin liberigi de

Sed por analizi, unue la analizotan oni konu; due sin 
gvidu per Ja principoj mem de la lingvo internacia, ideala estajo 
kiun ĉiuj provoj penas atingi.

Kaj, pro tio, ke ĉiuj esperantistoj rajtas, eĉ devas, esti mem 
la solvantoj de 1’problcmo, nepre necesas ankaŭ, ko la esp-ga- 
zetaro plenumu sian nun plej gravan rolon de informilaro por 
ĉiuj adeptoj de nia afero.

Malgraŭ ko nia Brazila Uevao baraktas kontraŭ malvasteco
de sia formato, kaj nesufiĉeco de siaj monaj rimedoj ĝi faros



199

laŭeble sian devon, en konstrasto kun certaj organoj, kiuj ne
nur ne prezentas al la abonantoj la sciendan aferon, sed plie 
ĝin atakas per... iuj uroj al personoj, intrigoj, kion scias mi

Importante

Emanuel Reicher, do teatro Lessingde Berlim, representará 
com actorcs de nomeada, o drama de Goethe, r/ij énia na lau- 
rida, cm esperanto naturalmente, tradução feita especiaimentc 
pelo Dr. Zamenhof para esse emprendirnento.

Será a primeira vez que o nosso idioma até hoje uzada no 
palco apenas por amadores, se fará ouvir na scena cm boca de 
artistas profissionais.

Quem conhece o sucesso das representações anteriores, de
obras primas da literatura clássica franceza c ingleza,
amadores de mais que nove nacionalidades diversas, sem 
grandes ensaios, não duvida um momento sequer do rezultado 
da cspcriencia. Vai ser um sucesso unico.

Emanuel Reicher pretende repetir a representação em 
outras cidades importantes da Alemanha, caso se realizarem 
as optimistas ssperanças de èzito. Não se pode imaginar pro
paganda mais eficaz.

No entanto a viagem da grande companhia de Reicher de 
Berlim a Dresda, importa cm avultada despeza, c é necessario 
garanti-lo contra prejuízos. Daí a necessidade de ser passada a 
casa previamente.

l ma base de GOO entradas a 20 marcos (14 a 15^000) foi con
siderada indispensável.

Não precizamos ezortar os samideano*,  a concorrer para a 
cfcctividadc do intento.

Gada (piai consulte as suas posses ; mesmo os que lá não 
forem, poderão gozar a delicia de ter contribuído para a reali
zação de um acontecimento historico, guardando‘na colecção de 
esperantujoj—o bilhete de ingresso.

Enviar vale postal de 20 marcos a Sr. Jules Borel Berlim, 
Prinzenstr. 95.
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Sen tro da citoj, ni prezentos la principojn de la Lingvo 
Internacia, kun la kritikoj fareblaj al Esperanto, kaj la solvoj 
proponataj.

I. Difino.—Kiel eble plej internacia en siaj elementoj la 
helpanta lingvo (loo) devas esti la idiomo neutra, facile lernebla 
—por la rilatoj internaciaj—de ĉiu horno posedanta mezan 
konon de 1’gramatiko de sia propra lingvo (de Beaufront).

Cu Esperanto kiel eble plej plene akordiĝas kun la difino ? 
Respondu, anstataŭ ni, la profesoroj kun sperto pri la demando. 
Ĉiu scias tre bone kie kuŝas malfacilaĵoj ĉiam revenantaj kaj 
facile forigeblaj.

II. Estraj Principoj.—n) Pleja internacieco tle hvortaro. Ni 
jam sufiĉe diris pri la gloro, kiu apartenas al Zamenhof pro la 
genia eltrovo de 1'principoj de L.I., kaj en tiu ĉi artikolo nia 
intenco eslas, ĝuste, montri kiel la nekonstanta observo de ili, 
ĉu pro malfacile klarigeblaj preferoj, ĉu pro cirkonstancoj 
propraj al la epoko, la raso k. t.p., kauzis tiujn surprizantajn 
deflankiĝojn, kiuj de komenco frapas la atenton de ĉiuj. Tial 
oni ne miru se ni precipe mallaŭdos.

Chevalo, acheti, etendi, fermi, ajo, boato, ĉapitro,daŭri,ŝati, 
fajli, fajfi (t), fantomo, /lati, limo, kaj aliaj, kiuj ne obeas la 
principonde internacieco kaj montras emon preni certan nacian 
formon kiel tipa, kio jam eslis funesta al Pastro Schleyer...

Ni tre ŝatas la sekvantan manieron propagandi, tre imprcs- 
ionanta sur kleruloj. Oni parolas prila principoj dcL. I. 
Poste oni asertas, ke la aŭdinta jam scias esperanton, kaj ĉe lia 
dubo oni lin incitas al diveno : «laŭ kion mi diris, kiel vi opi
nias, ko estas tiu vorto en esperanto ĉevalo ekzemple, kaj tuj li 
respondas KAVALO ; k. t. p.: KOMPH (ar) ; EXTENS (ar) ; 
KLOZ (ar); K()Z (o); EV (o); KANO (o); KAP1TR (o); DIB (ar) ; 
APREZ (ar) ; LIM (ar) ; SIBIL (ar) ; FANTASM (o) ADEL (ar) ; 
LIMIT (o) ; k.o.

Oni facile komprenas la malagrablan efekton de la rediro 
de 1’propagandisto : «ne, vi erare divenis».

Sed, kie do eslas la logiko de Esperanto ? Kial la deman
dita persono povas facilege (ni parolan lan ripetita, sperto) 



diveni vortojn, kiel ĉielo, koloro, teatro, adreso, aprob (ar)j 
arbitr (ar), avara, sed tule ne ĉevalo, fajfi ?

Jen ni vidis ekzemplojn de deflankiĝoj, de tiu unua «fun
damenta» principo de la lingvo internacia, kies graveco estas
memkomprenebla.

La rimedojn proponitajn ni montros poste; de nove, tamen 
ni rekomendas al ĉiuj interesitoj la personan studon de 1’afèro 
(!).—(Sc/lTOS.) K. F. G.

CIRKULERA LETERO
de Dro L. L. Zamenhof

al Ciuj esperantistoj

Varsovio, la 18-an de Januaro 1908

En la jaro 1900, kiam la esenco de la internacilingva afero 
estis ankoraŭ fro malmulte konata kaj la mondo pensis, ko ek
zistas diversaj lingvoj internaciaj, kiuj inter si batalas, sinjoroj 
Goiiturat kaj Lean en Parizo fondis «Delegacion», kies celo estis: 
peli la Internariam Ligon de Akademioj, ke ĝi esploru, kiu el

1) Oni legu ankaŭ : (Oni povos havigi ilin pere de unu cl la 
du Revuoj cititaj). Les Vrais Príncipes dela Lancjue Auxiliaire— 
par loo—0,50 fr. ĉe Imp. Chaix (Sue. B) li, Bd St Michel 
Paris— Pri lie formoj en /isprn/n/o—artikoloj de Dro Zamenhof 
(Esperanlisto—L8W)—represitaj laŭ D.° Javal ; ĉe Paul Bro- 
dard—Coulommiers—Franclando.

eAude sur la derivation en Esperanto—L. Ĉonturat.
Conclusio™ du rapport etc, L. Gonturat et L. Leal- sekre

tarioj de la Delegitaro por ek. Compte Pendu des Travaux du 
Comitê par los secrótaires.

Mezvojo—Proponaro al nia lingva Komitato kai al chiui 
anoi de la lingvo Esperanto—Imp. Tvp. Rue Transmari IJI— 
Lauren Belgnjo.

Kaj precipe la kolekto de Helga Sonorilo.
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la ekzistantaj artefaritaj lingvoj tangas plej bone por la rolo de 
lingvo internacia, aii cickli mem komitaton, kiu esplorus tiun ĉi 
demandon. Kvankam, de la jaro 1900 ĝis nun, la vivo jam mem 
solvis la'diritan demandon, tamen, por plenumi sian promeson, 
la Delegacio, en Oktobro 1907, kunvokis komitaton, kiu devis 
elekti lingvon internacian. Sed bedaurinde la komitatanoj ne 
ĝuste komprenis sian taskon, kaj, elektinte Esperanton, ili deci
dis fari en ĝi reformojn, forgesante, ke liu tasko tute neestis 
kaj neniam povis esti komisiita al ili. Tiu ĉi tre bedaŭrinda de
cido estis kauzita de kelkaj tre gravaj malkompeniĝoj:

l.° Oni forgesis, ke la afero de lingvo internacia estas nun 
ankoraŭ en la stato de propagando-, ke la mondo ne akceptas 
lingvon internacian ne pro tiuj aii aliaj ĝiaj detaloj, sed nur pro 
malkonfido al la tuta alero; ke sekve nun ĉiu vera amiko de 
lingvo internacia devas absolute silenti pri siaj personaj gustoj 
kaj gustetoj, kaj ni ĉiuj devas antaŭ ĉio labori en plej severa 
unueco, por ke ni akiru por nia afero la konfidon de la mondo. 
Kiam nian aferon prenos en sian manon ia granda forto (ekzem
ple la registaroj de la ĉefaj landoj), kiu per sia potenco povos 
doni al ni ne senvalorajn tro memfidajn vortajn promesojn, sed 
plenan garantion, ke ĝi alkondukos nian aferon al la celo pli 
certe ol ni kaj ke ĝi ne faros facilanime iajn decidojn, antaŭ ol 
ili tute mature kaj perfekte estos pripensitaj kaj praktike elpro
vitaj kaj fiksitaj, tiam ni povos konfide transdoni al tiu po
tenca forto la sorton de nia afero; sed se privataj personoj, kiuj 
havas nek ian aŭtoritaton, nek ian forton, postulas, ke ni for
lasu la vojon, kiun ni pacience kaj sukcese sekvis en la dauro 
de multaj jaroj kaj ni komencu plej danĝerajn rompajn ekspe
rimentojn, ĉiuj veraj esperantistoj energie protestos. Nun kiam 
ni estas ankoraŭ tro malfortaj, ni povas atingi nian celon nur 
per severa disciplino kaj per absoluoa unueco-, alie ni pereigos 
nian tutan aleron por ĉiam, ĉiam\ ĉar kiu scias, kun kia gran
dega malfacileco kaj per kia superhoma pacienca dudekjara la
borado de muliaj miloj da personoj estas atingita la nuna favora 
rilato de la mondo al nia afero, Esperanto nun pereus, la mondo 
jam neniam, neniam, volos ion aŭdi pri ia nova lingvo internacia,



eĉ se ĝi estus ne senviva teoria produkto de multaj reciproke 
malproksimaj kapoj, sed la plej genia kreitajo! Miapcte memo
rigas tion ĉi al la reformistoj, rni ripete kaj insiste petas ilin, ke 
ili pripensu, kion ili faras, ke ili ne ruinigu tiun grandan kaj 
gravan aferon, por kiu ni ciuj laboras kaj por kies ebla pereo 
la posteuloj iam severe nin juĝus.

2° Oni forgesis, ke ne sole eĉ en sia nuna formo Esperanto 
en la praktiko montriĝis perfekte taŭga por sia rolo kaj ke pli- 
bonajo povas fariĝi danĝera malamiko de bonaĵo, sed ke se eĉ 
efektive aperus la neceseco plibonigi Esperanton, la solan 
kompetentecon kaj rajton por tio ĉi havas ne Hankaj personoj, 
sed nur la esperantistoj mem. Kaj en ĉiu momento, kiam pli
bonigoj montriĝos efektive necesaj kaj ĝustatempaj, la espe
rantistoj tre facile povas ilin efektivigi. Ĉar ĉiu rakontado pri 
ia baro, kiun kvazan prezentas ia Bulonja Deklaracio, aŭ pri ia 
kvazaŭa senviveco kaj senforteco de nia Lingva Komitato, estas 
simpla malvero, per kiu oni penas forlimigi de ni tiujn perso
nojn, kiuj ne konas bone la staton de la aferoj.

(Iiuj, kiu legis la antaŭparolon de la «Fundamento de Es
peranto», scias tre bone, ke ĝi ne sole ne prezentas ian baron 
kontraŭ la evolucio de la lingvo,
evolucio tian grandegan liberecon, 
posedis eĉ parte. Ĉi donas la eblon, 
post iom eĉ ŝanĝi la tulan lingvon 
La sola celo. kiun la Fundamento havas, estas nur : g< 
lingvon kontraŭ anarkio, kontraŭ reformoj arbitraj kaj personaj, 
kontraŭ 
formoj antaii ol la novaj estos sufiĉe elprovitaj kaj tute defini
tive kaj sendispute akceptitaj. Se la esperantistoj ĝismun tre 
malmute faris uzon de tiu granda libereco, kiun la Fundamento 
al ili donas, ĝi ne estas kulpo de la Fundamento, sed ĝi venas 
de tio, ke la esperantistoj komprenas tre bone, ke lingvo kiu 
devas trabati al si la vojon ne per ia potenca dekreto, sed per 
laborado de amasoj, povas disvolviĝi nur per tre singarda vojo 
de natura evolucio, sed ĝi tuj mortus, se oni volus ĝin disvolvi 
per kontraŭnatura kaj danĝerega vojo de revolucio.

sed kontraŭe, ĝi donas al la 
kiun neniu alia lingvo iam 

se tio estus necesa, iom 
ĝis plena nerekonebleco ! 

nur : «ardi la

danĝera rompado, kontraŭ forĵetado de malnovaj
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, sentaŭga Sed se ĝi estas 
ko la esperantistoj mem ĝin 

malpacon kaj 
estus pli bone, se iu el la malamikoj de la nuna 

de tiu ĉi 
ĝi ja certe cstos akceptita;

Cetere, se la Bulonja Deklaracio efektive prezentus ian 
malbonaĵon aŭ neprecizajon, kiu do malpermesas, ko iu proponu 
ĝian ŝanĝon aŭ eĉ ĝian tutan forigon ? Jes, tiuj sinjoroj, kiuj 
sub la influo de agitantoj diras, ke la «Fundamento» prezentas 
«eternan baron kontraŭ la evolucio de Esperanto», parolas pri 
afero, kiun ili tute ne konas 1

Ĉar la Lingva Komitato ĝis nun faris ankoraŭ neniun 
rompon en la lingvo, tial la reformistoj ĝin kulpigas, ke ĝi estas 
senviva, senforta, senaŭtoritata 
malbona, kiu do malpermesas, 
reorganizu ? Anstataŭ semi malkontentecon, 
ribelon ĉe ni, 
Lingva Komitato prezentus projekton de reorganizo 
komitato ? Se la projekto cstos bona, g 
mi povas eĉ sciigi la malkontentulojn, ke la prezidanto de la 
Komitato mem preparas nun projekton de reorganizo, kiun li 
intencas prezenti al la plej proksima kongreso. Per vojo de 
paco kaj harmrnio ni ĉion povas krci, per vojo de malpaco kaj 
ribelo ni ĉion nur detruos.

Por lari reformojn en Esperanto,.la «Delegacia Komitato» 
ricevis komision nek de la esperantistoj, nek de siaj propraj de
leginto] (kiuj ne sole ne donis, sed eĉ ne povis doni tian stran
gan komision); siajn proprajn, de neniu rajtigitajn postulojn de 
reformoj 
nombro da malkontentuloj, sed tute ignoris la opinion de mul
taj dekmiloj da personoj, kiuj estas kontraŭ ĉiuj ŝanĝoj 
Delegacia Komitato prezentis al la esperantistaro en formo tre 
ofenda, postulante, ko la tuta multemila kaj longe laborinta es
perantistaro akceptu la decidojn, kiujn kelkaj Hankaj personoj 

kiuj apogis siti sur zorge kolektitaj vocoj de kelka

la

ellaboris en la daŭro de 8-Í0 lagoj; ili eĉ malhumile postulis, ke 
tiuj decidoj estu akceptataj tuj, ne atendante la esperantistan 
Kongreson; tial la sola respondo, kiun ni devis doni al la postu
lantoj, estus simpla kaj tuja rifuzo. Sed ĉar troviĝis personoj, 
kiuj per ĉiuj eblaj rimedoj komencis grandan kaj lertan agita
don inter ĉiuj esperantistoj, penante per ĉiuj fortoj ruinigi la 
harmonion, kiu ĝis nun regis inter ni, penante simi malpacon
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kaj malkontentecon kaj kredigi al ĉiu aparte, ko ĉiuj postulas 
reformojn, nur la ĉefoj kontraŭstaras; kaj ĉar ni komprenis tre 
bone, kiel pereiga povas fariĝi por nia tuta afero ĉia publika 
malpaco kaj skismo, precipe se ĝi al la nenion scianta publiko 
estas tute malvere prezentata kiel «deziro de multaj societoj»; 
tial ni en la dauro de tri monatoj faris ĉion, kion ni povis, por 
kvietigi la ribelantojn en ia paca maniero. Ni multe korespon
dis kun ili, penante klarigi al ili, kiel danĝerega ilia agado estas 
por tiu afero, kies amikoj ili sin kredas; ni prezentis la deman
don al la voĉdonado de ĉiuj membroj do la Lingva Komitato; 
kaj kiam la Lingva Komitato rifuzis akcepti iliajn strangajn kaj 
tro grandajn postulojn, ni eĉ decidis, ke ni mem en nia propra 
nomo prezentos al la esperantistoj iliajn plej ĉefajn postulojn, 
kvankam ni tute ne vidas en ili ian necesaĵon; sed ni nur deziris, 
ke ĉio estu farata sen rompado, per vojo laŭleĝa: ke ĝis la ko
muna akcepto la novaj forinoj estu rigardataj ne kiel devigaj, 
sed nur kiel permesataj, kaj ili ricevu forton nur liam, kiam la 
Lingva Komitato ilin aprobos kaj Kongreso esperantista donos 
al ili sian sankcion.

Sed ĉiuj niaj penoj de pacigo nenion helpis. La postulantoj 
respondis, ko por ili ne estas aŭtoritata nia Lingva Komitato, 
nek nia Kongreso, kaj iii rezervas al si plenan liberecon de 
agado.

Tiam ni estis devigitaj rompi ĉiun intertraktadon kaj sciigi, 
ke la «Deligacia Komitato» por ni plu ne eksistas. Laŭ la propra 
tute preciza programo de la «Delegacio», la Komitato ricevis de 
siaj dclegintoj la komision nur elekti lingvon; de la momento, 
kiam tiu elekto estis farita, la «Delegacia Komitato» ĉesis ekzisti 
kaj restis nur kelkaj privataj personoj, kiuj — laŭ siaj propraj 
vortoj — fariĝis nun esperantistoj, kiuj aliĝis al Esperanto nur 
antaŭ malmultaj semajnoj, ekdeziris dikti leĝojn al la tuta po
polo esperantista, kiu laboras jam pli ol dudek jarojn, kaj ĉiu j 
niaj admonoj nenion helpis, tiam ni simple lasis ilin flanke.

Ni estas konvinkitaj, ke tiuj kelkaj scienculoj, kiuj lasis sin 
entiri en reton, baldaŭ komprenos la eraron, kiun ili faris: ili 
baldaŭ komprenos, ko nia gravega kaj malfacilega afero povas

A •
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atingi sian celon nur per severa unueco; kaj pro la bono de ilia 
amata ideo ili baldaŭ discipline aligos siajn fortojn al tiu ko
muna granda armeo, kiu sen personaj ambicioj, en plena har
monio, kaj kun ĉiam kreskanta sukceso, pacience laboras jam 
tiom multe da tempo. Kiel ĝis nun, tiel ankaŭ plue, ni, esperan
tistoj, iros trankvile nian vojon. — L.-L. Zamenhof.

Ĉe 1’unua rigardo, nenio ŝajnas pli klara ol tiu ĉi esprimo : 
mi volas resti fidela al la «Fundamento de Esperanto». Reale, 
nenio estas pli nepreciza ; kaj tio ĉi montras la danĝeron de 
1’formuloj, de fdeklaroj, kiuj ne estas ekzamenitaj ĉiufianke. 
Fideleco al la Fundamento Sed al kiu ? Nun la formulo povas 
aplikiĝi al kvar, tre diferencaj.

Ekzislas 1/ la Fundamento, pri kiu nia kara Majstro diras 
(en ĝia antaŭparolo), ke eĉ la eraroj devas resti en ĝi, ĉar ĝi 
estas la bazo ; 2.e la Fundamento, kies spite tiu opinio kaj lau 
konsento de l)-ro Zamenhof la Lingva Komitato decidis kore
ktadon, ĉe la Ĝeneva kongreso, korektadon pri kiu ni aŭdis, se 
mi ne eraras, en Cambridge, laŭ bonega laboro de S-ro Cart ; 
3.e la Fundamento, kiun kelkaj haltigas fikse en la verko eldo
nita en 1905 ; V la Fundamento, por kiu l)-ro Zamenhof antaŭ
vidas konstantan pligrandigon laŭ la jenaj vortoj : 2.c La 
«Fundamento de nia lingvo devas resti por ĉiam netuŝebla ; 
3.e ĝis la tempo, kiam aŭtoritata centra institucio decidos pli
grandigi (neniam ŝanĝi '.) la ĝisnunan fundamenton per ofici
aligo de novaj vortoj aŭ reguloj, ĉio bona, 
«Fundamento de Esperanto»,devas esti ri
sed nur kiel rekomendata (1)». Kiuj estos tiuj bonaj ateroj Kiu 
diros, ĉu ili eslas bonaj ? Sed tio ĉi estas alia demando.

kio ne troviĝas en la 
gardata ne kiel deviga,

(1) Antaŭparolo de fverko, ĉe la XI-a paĝo.
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La kvara Fundamento jam rieevis en Cambridge liomencon 
de realigo : la Lingva Komitato, prezidata de nia Majstro, 
efektive komisiis al tiuj an al aliaj cl siaj membroj kunigi Io la 
tre multajn vortojn uzatajn de D-ro Zamenhof ekster tiuj, 
kiujn oni trovas en la Fundamento de 1905 ; 2° ankaŭ multe pli 
grandan nombron da vortoj komune kaj ordinare uzataj inter 
ni kaj same ne trovataj en tiu Fundamento.

La demando sekve sin prezentas vere en tiu ĉi maniero : 
Cu al la Fundamento, erorhava kaj haltigita en 1905 ĝis la 
finiĝo de 1'cenf jaroj—ĉu al la Fundamento, kies korektado kaj 
pligrandigo estas komencita konsente kun nia Majstro, oni 
volas juri fidelecon ? Oni devas elekti kaj precizigi.

Se al la unua Fundamento, la Lingva Komitato devas tuj 
ĉesigi sian laboron de korektado kaj pligrandigo, ĉar ĝi estas 
kontraua al la tidelcco kaj al la deklaracio en Boulogne. Cetere 
por kio ĝi servus en la hipotezo de nctuŝcblcco ?

Se oni juras al la dua, ni estas antaŭ nekonatajo. Sed kiu 
singardema liomo antaŭe juras fidelecon al nekonatajo ?

Mi volas ĉion, kion la esperantistaro volos klaran, precizan, 
kaj regulan. Sed oni konsentos, ke mi havas la rajton kaj eĉ 
la devon montri la konfuzecon kaj la kontraŭdirojn, ĉe kiuj ni 
moviĝas, kun la plej bonaj intencoj sed tamen tre reale. Kaj 
jen estas la kaŭzo kial mi deziras la aŭtoritatan centran insti
tucion, pri kiu parolas nia kara Majstro, por ko ĝi dirigu nin el 
situacio bedaŭrinda kaj danĝeroplena.

L. de Beaufront.

1

r

KRONIKO

Rivero «Esperanto »—Sr°Ĵ Manuel Luiz Cuiabano kaj Arthur 
de Campos Borges, kiuj vojaĝas tra la ne ankoraŭ bone konataj 
regionoj de Malto Grosso, la malproksima ŝtato, malkrovis ri
veron, al kiu ili donis la nomon da Esperanto. La naciaj gazetoj, 
jen de Matto-Grosso, jen de Rio, noticiis la plenintercsan oka-
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zon. Estas treege agrable por ni montri kiamaniere Esp. estas 
jam disvastigita en nia lando.En Matto-Grosso, precipe post la 
agado de nia fervora samideano Dro Nuno Bacoa, kiu faras bone
gan propagandon per la gazeto Awiono/MisZa, nia lingvo fortike 
radiki ĝas.

S. Catalina — Sr0 Benjamin Camozato «en laboro paca ne 
laciĝas.» Preskaŭ ĉiuj kurieroj alportas al ni noticojn pri lia in
teresplena propagando en S. Catarina, Li jam fondis grupon en 
Lages. kie li ankaŭ faris kursojn. La IO" de marto li veturis al 
S. Joagiiim. Tie li faris paroladon en Chtb Asiria, krarigante la 
audantaron pri lingvoj internaciaj kaj pri Esperanto. En la sek
vanta semajno oni fondis grupon. Antaŭen '.

Petropolis — Tie estas la tre konata esperantisto Paul Ber
thelet, sub-direktoro de la Berlitz School. Li skribas artikolojn 
en loka gazeto; li propagandas interia diplomatistoj kaj la ja
pana ministredzino kliniĝas por nia lingvo, kaj atente legas 
nian kolegon Japana Esperantisto.

La agemeco de Sro João Alfredo Desiderio
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Boni Jardim
Combat ebligis la fondon de nova grupo en Estado do Hio. ĉe la 
tre bela urbo Bom Jardim. Jam de longe Sr° Combat propa
gandas per Ĵurnaloj, per paroladoj, kaj per kursoj. La nova aso
cio estas vivoplena. Gi naskigas la 25an de Marto. .Jen la es
traro de la Hom-Jardini a Esperanto Klubo.hon. pre?: Dr0 L. L. 
Zamenhof kaj Sr° E. Backheuser; prez: Sro Combat; sok: Sr0 Cae
tano Cardello; kas: Sr0 Claudio José Combat.

Krom propagandi Esperanton, la klubo aranĝis publikan bi
blitekon, tio kio eslas bona rimedo por altiri la ĝeneralan aten
ton por ma afero. Por tiu biblioteko, la urbestro Sr0 Ferreira ila l
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Rocha jam donacis 94 volumojn.

S. Paŭlo—Enla urbo dela 2.a Brazila Kongreso de Esperanto 
Ia propagando varmiĝas. Sro Haroldo Amaral senlace laboras kaj 
lia laboro eslas fruktiva. Eslas nun tie 4 grupoj: unu por viroj, 
du por virinoj, kaj unu por junuloj. I
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La Juna Esperantisto estis fondita la 14an de Novembro 
1907". plene prosperas dank’al klopodoj vere laŭdindaj du Sr0 
Plinio Fernandes da Silva, la instruando de la grupo, kies anoj 
estas dek-dekdujaraj.

Jen la estraro de truj soldadctoj de la paca legiono:
Avelino Belleza, prez; Alzira Belleza, vic-prezidantino; Gus

tavo Belleza, l.° sekretario; Idalina Belleza. 2." sekretarino; 
Sadi Fernandes da Silva, kasisto.*

Gia sidejo estas: rua Veridiana 10 A.
Nia Kongreso okazos en Decembro kaj de nun Sroj Keating 

kaj Amaral agadas lerte por ĝia plena sukceso.

Ponso Alegre—La gimnaziano João Chagas de Miranda es
tas la pioniro de la movado en tiu carma urbo de Minas. Per liaj 
penadoj, oni fondis la grupo Suda Stela, Ia 23an de Januaro, kiu 
celas «instrui, paroligi kaj propagandi la helpan internacian lin
gvon de l)ro Zamenhof»;oni elektis la jenan estraron: prez: João 
Chagas de Miranda; vic-prez: Joaquim Pereira; sekretario : 
Nestor Aranha kaj José Cândido de Mello; bibi: Celio B. Pinto; 
kas: Taceto Monteiro. Gi aliĝos al B. L. E.

Esperantistajoj — Esperantisto A, farante konferenco an
taŭ granda kaj elektita aŭdanlaro:

—Sed, estimataj gesinjoroj, krom esti la bela lingvo Espe
ranto tre facila, ĝi estas reformebla, rcforminda kaj principo 
reformota. (Entuziasmaj aplaŭdoj).

En kluba sidejo :
Esperantisto B, parolante al esperantisto A:
— Sed, samideano A, mi estas tre favora al la reformo, ĉar 

ĉiam la propagandistoj diris, ke Esperanto estas returnebla, 
reforminda kaj principe reformota.

—Ne! ne 1 respondas esperantisto A., ni paroli absolute ne 
devas pri reformo, ĉar ĝi nin tentos... Neŭtrulo.

Vila Nova de Lima — En tiu malproksima urbo de Minas 
Geraes. nia tre sindonema amiko Sr0 José Soares de Carvalho, 
kies fervoro estas sufiĉe konata,fondis la 10!,n de Majo klubon es-

190
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perantistan, post confcrenco de li farita en la salono de la Urba 
Cambro. La estraro de la nova areto batalanta estas: prez: proi. 
Diniz do Valle; vic prez: inĝ Brandão; sek: Hildebrando Clark 
kaj Gentil Rocha; kas: Alvaro Ribeiro; bibi: Alvaro Magalhães.

Ni dankas la informojn senditajn kaj deziras sukcesozan 
vivon al la grupo.

Kritiko al la decido de la 1*  Kongreso Brazila de Espe
ranto pri reformoj en la lingvo, estas verkita de nia bona amiko 
Sro Romano Frekel, inspektoro de lernejoj en Siberio, presita en 
aldono de Lingvo lnternacia (marto) kaj malavare dissendita.

Nia ĉefredaktoro, Sro Backheuser, ne dezirante prokrasti la 
respondon ĝis la apero de tiu ĉi numero, verkis artikolon, kiun 
li sendis al Helga Sonorilo. Tja artikolo plene respondas al Sr0 
Frenkel kaj al ĉiuj kiuj modeste sin nomas la solaj fidelaj. Ni 
ankaŭ estas kaj cstos fidelaj, eĉ pli fidelaj ol tiuj kiuj reformas 
la lingvon sen medote kaj laŭ siaj privataj klinoj. Ni estas kaj 
estos fidelaj, ne al unu libreto, sed al la interna ideo de Espe
ranto, laŭ la ĉiam rcdiralaj konsiloj de Zamenhof.

La Ĉurasko estas areto da geesperantistoj, kiuj kunvenos 
ĉiumonate por kune manĝi ^uraskon ( viando malbone rostita ) 
kaj aliajn manĝaĵojn. La unua kunveno okazos la 9an de Majo, ĉe 
Hotel Parizo, por matenmanĝi. En Junio efektiviĝos pik-niko en 
Tiĵuca aŭ Sumaré. «Oni propagandas, eĉ manĝante» estas la 
flago de Ia Curasko.

('(inferenco — Li Inĝeniero Alberto do Couto Fernandes, 
sub-direktoro de la Nacia Telegrafo kaj prezidanto de 1’ B. K. E. 
paroladis, la l ian de Februaro, ĉe la lernejo Senador Corrêa, pri 
Esperanto, antaŭ granda audantaro, kiu ĉefa parto eslas gekna
boj kaj sinjorinoj. Post la confcrenco, la ĉarmoza knabineto Es
ther Martucci eldiris la Kanto de VEkzilo, de Gonçalves Dias 
tradukita de Sro Lorcnz, kaj la juna Luiz Alberto Rocha la poe
zion de Drombowski Nova Kanto. Ambaŭ ricevis multe da 
aplaŭdoj. Prezidis la paroladon la tre konata advokato kaj poli
tikisto Sr0 Ubaldino Amaral, ĉiam tre favora al nia ideo.
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Statistiko — En bulteno disdonita de la Akademio Berlitz, 
en Rio de Janeiro, oni legas ke la meza profito de 1'lernantoj por 
paroli la lingvoj fremdaj estas: Germana: 1 jaro; Franca: 10 
monatoj; Italia: 8; angla: G; hispana, 3; kaj Esperanto nur... 25 
lecionoj 1 Vivu Esperanto !

Paraná — Oni fondis grupon en Paraná. Presidanto: 
Theodoro Sigwalt.

Portugalio — Dum la monato novembro, en Porto, estis 
fondita la unua espcrantisia portugala grupo, nomata Porta 
Grupo Esperantista, Largo do Laranjal, Porto. Tio ne signifas, 
ke ĝis nun nia lingvo estis nekonata en Portugalio; ni bone 
memoras, ke antaŭ unu jaro malfermiĝis kurso en Lisbono, sed 
bedaŭrinde kun malmulte da lernantoj. Dum oktobro lasta, oni 
malfermis ankaŭ du kursojn eu tiu ĉi urbo, kiuj pli bone suk
cesis.

Nia agema amiko, Sr0 José A. Proença, jus eldonis grama
tikon kaj verkas vortaron post nelonge aperontan. Tiuj lerniloj 
ĝis nun mankantaj en Portugalujo ebligos al niaj samideanoj 
doni al ilia propagando novan puŝon antaŭen kun ĉiuj ŝancoj 
por sukceso.

Sr0 Hovelcr (Ĉefeĉ) faris en Funchal, Madeira, kurson sukce- 
sozan, kiun ĉeestis la deputito Monsenhor Homem, abato Sch- 
mitz, la direktor de la poŝto kaj aliaj kleruloj. La loka gazeto 
O Jornal presigis artikolojn pri Esperanto kaj oni fondis gru
pon, kies estraro estas: hon. prez: proi. Ernesto Schmitz : 
prez: prof. P. Manuel da Silveira; vic-prez: Sro Francisco Ful
gencio de Andrade; sek: Sro Manuel Vasconcellos. Lasidejo 
estas, 2G rua do seminario.

La kurso estis farata (admirinda!) nur kun la helpo de la 
portugala ŝlosilo.

Novajn kursojn Sro Hoveler faris en Lisbono, krom artiko
letojn en la ĉefa jurnalo Diario de Noticias.
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Pri la projekto de reorganizo de la L. K. prezentita de la 
B. L. E. ni jam ricevis la jenan leteron de la tre konata kaj lerta 
esperantisto meksika, Dro Ambrosio Vargas :

La 1 “ de Aprilo 1908.
Estiminda Sinjoro,—Mi akceptas vian bonan ideon pri la 

Komitato de la Lingvo kaj tial mi ankaŭ deziras la venkon de 
nia kara lingvo. Ni trovis senesperan malfacilajon, sed la ideo 
estas vere homa kaj prava kaj tial ĝi venkos malgraŭ la kon
traŭstaro de niaj malamikoj.

Se la Delegacio volus enkonduki diskunigon inter la espe
rantistaro, mi kredas ke la personoj ilustritaj pripensos pri tio 
aferokaj forĵetos Idon kiel malpacan pomon. Tia estasmia 
privata opinio.—A. Vargas.

Franca Societo—Oni devas elekti 7 membrojn por la estraro 
de tiu ĉi societo, al kiu inuite da miaj samlandanoj apartenas. 
Mi petas, ke neniu forgesu sian devon, kaj mi konsilas voĉdoni 
por la kandidatoj, kiuj apogas Sron Bcaufront, la granda Sankta 
Paŭlo de Esperanto.

Kelkaj personoj, kiuj eniris en Esperanto per lia mano, 
volas nun jeti ŝtonojn sur la respcktozan kapoti de tiu glora 
kunulo de Zamenhof. Ni, braziloj, devas stari firme, senŝan
celiĝe, apud li. La okazo de tiu balotado estas tre bona por 
montri, ke ni restas fidelaj al vera interna ideode Esperantismo,

Voĉdonu kacaj amiko,jdo por Sroj Michaux, Bel kaj Jamin.

Ev. Backheuser.



ESPERANTO PRAKTIKA

El «Pola Esperantisto»»—Ibis, ŝipo esperanta, la unua certe 
en la mondo, sur kiu oni instruis nian lingvon al la ŝipanoj, 
forveturante cl Boulogne, sciigis pri sia alveno esperantistoj de 
ĉiuj urboj, kiuj ĝi haltos (Edymburg, Leith, Ncvcastlc); ĉie vi
zitis ĝin niaj samideanoj Personoj ne parolantaj nian lingvon 
tre miris, kiam ili vidis kiel facile Angioj kaj Skotoj interparolis 
kun francaj maristoj.

Esperanto ĉe la Societoj de Paco — La kunveno de la Vur- 
tembergaj Societoj de Paco (en Fini ingon, la 10an de Oktobro) 
akceptis la jenan proponon de profesoro Christaller.

helpa lingvo por la 
, ĉiu

«Konsiderante la gravecon de internacia 
rilatoj inter popoloj kaj por la malŝarĝigo de la gclcruantoj 
homamulo devus akciligi la enkondukon de Esperanto.»

—Jen la tri proponoj akceptitaj dela XVIa Internacia Paci-
iista Kongreso en Munchen, laŭ iniciato de Sro G. Moch, dum 
ĝia ferma kunsido, la 14an de Septembro.

1* ‘ La Kongreso deziras, ke oni pri Esperanto instruadu en 
la lernejoj, kaj komisias la Bern'an Oficejon, ke ĝi faru konve
najn proponojn al Ia registaro, en tiu ĉi rilato.

2® Ĉe la venonta Kongreso en Stockholmo, Esperanto estos 
permesata kiel kongreslingvo

3e La Kongreso esprirnas la deziron, ke la pacifismaj socio- 
toj de diversaj landoj uzu Esperanton ankoraŭ pli multe ol ĝis 
nun en reciproka korespondado.

Plue ni rimarku, ke la 12’ internacia Kongreso por la di- 
manĉa ripozado, okazinta en Erankfurt-a-M., de 26*  ĝis 30*  ŭe 
Septembro, oficiale akceptis Esperanton kiel kongresan lingvon.
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0 Esperanto nos Congressos

Conforme se verifica dos dados estatísticos colijidos pelo 
«Esperantista Centra Oficejo», o esperanto, mais bem conhecido, 
é cada vez recomendado com maiór insistência por um número 
crescente de Congressos internacionaes.

Em janeiro de 1905 apenas dous haviam ousado recomendar 
o uso da lingua aussiliar, a 30 de junho de 1907, entre 11 Con
gressos favoráveis há diversos que a aceitam para os seus 
trabalhos.

Depois disso outros congressos adoptaram o esperanto, e 
mencionaremos como particularmente dignas de atenção e 
divulgamento a adesão dos anarquistas e dos pacifistas, as duas 
alas estremas das forças que operam no intuito de aprossimar a 
época da felicidade humana.

Os primeiros, de quem Le Journal diz que «capricharam 
em dar o esempio de zelo e amor pelo trabalho», «observando 
uma disciplina perfeita», na reunião de Amsterdam aconselham 
todos os adeptos da anarquia a estudarem e praticarem o 
idioma do Dr. Zamenhof, mostrando-se, como era de prever, 
mais progressistas que os políticos do Congresso de Stuttgarde, 
os representantes da democracia social internacional (/)

A moção votada no Congresso Pacifista, reunido cm 
München, é notável pelas razões apresentadas e as conclusões 
vigorosas.

Transcrevemos as propostas :
«1. 0 Congresso ouviu com immenso prazer que 35 soci

edades pacifistas informaram ao «Bureau International de 
Berne» estarem aparelhadas para se corresponderem em Espe
ranto. O Congresso recomenta este esempio ás demais socie
dades e esprime o desejo de que, para o futuro, estas sociedades 
sejam assinaladas com uma estrela na lista das sociedades do 
movimento pacifista—(Aprovada por grande maioria).

2. Conforme o voto formulado pelo Io Congresso universal 
da Paz (relativo á lingua aussiliar internacional) e os espressos 
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no 9° eno 14°, o 16° Congresso esprime o desejo de que o 
«Esperanto» seja ensinado corno lingua aussiliar internacional 
nas escolas publicas, e o Bureau de Berne participe èsse desejo 
aos governos. (Grande maioria).

3. Para diminuir os graves impecilhos c desperdícios de 
tempo (jue se orijinam nos congressos intcrnacionaes pela 
diversidade das linguas, os quaes apjsar das transformações do 
regulamento aceito são pesada carga dos Congressos da Paz, o 
Congresso decide que desde o próssimo congresso (1908) o Es
peranto pode ser usado durante as sessões e que os discursos não 
feitos em Esperanto só pura essa lingua sejam traduzidos.

Esta proposta, redigida pelos conhecidos homens de ciencia 
A. Schmidt e W. Fõrster (presidente honorário da Comissão 
internacional que rcccntcmcntc escolheu o esperanto para 
«lingua aussiliar», em nome dos Delegados de Associações de 
varios paizes), provocou acirrada discussão, opondo-se a ela o 
Sr. Molenaar, nosso conhecido como autor do Panroman—agora 
Universal—, redactor da mortinta revista «Liei Internationa!» 
que se propunha ignorar a lingua c o movimento esperantista, 
como tática de guerra.

Consequentemente propoz que o Congresso não fizesse 
escolha, que se conservasse neutro. O Prof. Fõrster defendeu 
brilhantemente a sua proposta, que foi aceita com csclusão da 
parte grifada por nós.

O esperanto será pois usado nos congressos universacs em 
favor da Paz.—R.

O Quarto Congresso Internacional do Esperanto.

Dresda, capital da Saxonia e residencia real, afamada pelos 
tezouros artísticos que seus príncipes colectaram e não menos 
pela sua importancia industrial, cortada pelo Elba de pintu- 
rescas bordas que unem cinco pontes alterosas, meio milhão de 



habitantes,—eis esboçada a importancia da sede do Kvara Kon
greso .

Por concessão do Real Governo de Saxc. as reuniões reali - 
zar-se-ão na Escola Técnica, instituto de universal renome, 
durante a semana de 1G a 22 de Agosto.

O Dr Zamenhof presidirá pessoalmente as sessões ple
nárias.

Galcula-se que será superior a mil e numero dos congres
sistas estrangeiros, que farão soar nas principaes ruas de 
Drcsda, a Prager-slrasse, a See-Strasse, o Brŭhlsche Terrasse a 
bela lingua internacional.

Desde já, a policia da cidade está preparada para guiar os 
forasteiros, tirá-los de apuros etc, usando a propria lingua 
desse Congresso unico pela natureza de seus membros, vindos, 
de mais de quarenta nações, excluzivamente para dar ao mundo 
a prova irrecuzávcl de (jue se entendem, e admiravelmente, 
usando uma lingua só.

É a quarta vez que reproduzem o facto com a mesma evi
dencia. Mas ainda haverá quem afirme, estribando-se cm teorias 
caducadas, que as linguas são produtos naturais (jue se não 
fabricam nos gabinetes. Repetem a lenga-lenga e tapam cui
dadosamente todos os sentidos para fugir á realidade. Deixá- 
los...

Prossimo á Kongresurbo, numa dessas encantadoras aldeias 
alemãs, permanecerão algumas semanas em convívio esperan
tista, num meio esperantizado, turistas c nômades cosmopo- 
listas, no Weisser Hirsch (o Cervo Branco).

Eis a informação que a respeito de Weisser Kirsch nos da a 
Senhora Maria Hankel, devotada membro do comitó de la
Kvara :

«La monafero estas unu el la plej gravaj aferoj de la tuta 
mondo. Eĉ la Esperantistoj devas kalkuli, ne sufiĉas ke ili 
«sonĝas» kaj «revas,»» la realeco postulas sian rajton.

Ankaŭ nian «Kastelon en la Nuboj,» nian Esperantistan 
Vilaĝon ni devas pririgardi per ŝparemaj okuloj. Tial antaŭ 
nelonge la loĝa komitato de la Esperantista Vilaĝo vizitis kvazaŭ 
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nekonate la «Blankan Cervon.» Antaŭ ol ni raportas, ni petas 
niajn legantojn bone memori :

Unu germana Mark estas 50 Sd., aŭ
Unu Sm. estas du Markoj.

De nun ni nur kalkulos per Sm. Jen la rezultato de Ia infor
mado. En ciu enirata domo la komitato aŭdis la samon : la 
nutrado por la tuta tago kostas 2 Sm. La luta loko havas 
simplan, bonan, sanan nutromanieroj laŭ la principoj de la 
I)-ro Lahmann : bona viando, multe da legomoj, mallonga vico 
de manĝaĵoj kaj ĉiam la sama prezo por la tuto : 2 Sm. La sola 
diferenco de la prezoj okazos per la loĝado, kaj tion ni kon
silas al la gastoj mem mendi. Malgrandaj, sed tamen belaj 
ĉambroj kun unu lito jam estas haveblaj po 50 Sd. por tago. 
Grandaj, elegantaj ĉambroj kostas ĝis 3 Sm. tage. La gastoj 
mem decidu la prezon, tiam ili estos certe kontentaj. La ĝusta 
lempo por mendi ilian loĝadon estos en Julio, pli frua luado ne 
estas ebla, ĉar la gastigantoj ne scias, kiaj ĉambroj estas 
haveblaj—la fremduloj ja senĉese alvenas kaj foriras en somer- 
freŝejo».

Scienca Kongreso Tutamerika — La B. L. E. jam ricevis 
de la estraro de la Gila Esp. Asocio tre afablan leteron., kie niaj 
agemaj samideanoj transandaj promesas fortike agadi apud la 
estroj de tiu grava kongreso por la voĉdono de tagordo pri nia 
kara Esperanto.

Esperantista Vilaĝo — Ĉiu samideano, kiu sendos al Sro 
Dr0 Sdiram, Dresden, Standchcno, Germanio, poŝtpagon per 
internacia respondkupono ricevos senpage prospekton, belege 
presitan, de Esperantista Vilaĝo.

Esperantujo — Sinjoro Gustave Roy, profesoro en Saint- 
Girons (Francio, Ariĉge) proponas fondi neŭtralan esperan
tan landon. Por tiu ĉi celo, laŭ lia opinio, tute taŭgas malgran
da sendependa teritorio Morcsnct, kuŝanta inter Belgujo, Ho- 
landujo kaj Germanujo kaj enhavanta 3500 da loĝantoj.
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La loĝantoj apartenas al tri diversaj nacioj (Belgoj, Flan
droj, Germanoj) kaj dank’ al la esperanta propagando, ili facile 
povas akcepti Esperanton por siaj interrilatoj kaj eĉ kiel oficia
lan lingvon de la ŝtato.

Tiu ĉi landeto trovas sin proksime de Liegcs, Verviers, Aa- 
chen,tra kiuj urboj pasas ĉefaj komercvovoj de lacentra Eŭropo.

Amerikanoj, Angloj, Francanoj, veturantaj en Germanujon, 
Rusujon kaj pli malproksime; Svedoj, Norvegoj — en Frambu
jon k. t. p. povus facile viziti Moresnct, kie devus esti organi
zita «Sindika ĉambrego» por internanoj komercvojaĝistoj, agen
toj, industriistoj. Tiamaniere neŭtrala esperanta teritorio fari 
ĝus contrapunto por internaciaj rilatoj. Sr0 Roy promesas cl 
doni specialan broŝuron kun detala priskribo de sia projekto s. t. 
«Projekto de Esperanta sendependa ŝtato cfekivigota en ses 
monatoj.» (El Pola Esperantisto').

Esperanta Biblioteko por Blindoj .

Ni ricevis kaj plezure enpresas la jenan leteron :
Estimataj gesamideanoj—Nur de unu monato mi komencis 

la formadon de esperanta bibliotekcto por blinduloj, kaj dezi
rante ricevi vian kunhelpon, mi petas vin bonvolu sendi kian 
ajn libron, broŝuron, revuon aŭ presaĵon, kiun vi ne plu uzos 
por la nun naskanta biblioteko. Vi povas sendi kopiitajn aŭ 
presitajn esperantajojn, kaj pro tio vi estas antaŭe objekto de 
mia kora dankado.

Speciale mi adresas la jenan pelon al la samideaninoj 
bonkoraj kaj malavaiaj, kiuj jam okupiĝis pri la sorto de la 
blindularo.

ĉiuj sendoj devas esti adresataj al Prof. Luis E. Sepúl- 
veda Quadra. Casilla N. /.6 7.9 Santiago—Chile, kiu ankaŭ 
korespondas per ne ilustritaj poŝtkartoj oficiale naciaj aŭ per 
ilustritaj, kondiĉe ke ĉitiuj lastaj estas skribitaj sur la (lanko 
de la gravuro.
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Ni ricevis kaj tre dankas :

— I»E 1,1 EMPE» IM IST.1 IVIVEIIMAI. 1 DIRE1OTEKO IIE HUIX- 
1‘EBTl

lui Jukagiroj — etnografia skizo de Georgo Davidov.
Ccrkexy Rakontoj — kolektis G. Davidov.
■•ernaj Mkizoj—La vivo en la rega kortego, kolektis G. Davidov. Ciu numero 

kostas 30 helerojn.

— de la i v ferva cu amocio paco-li bereco t

A n t ipa trio tismo (G. Hei vó), tradukis Fi — Blan - G > kaj Ludoviko. Prazo 
Ofr,15.

— De lu Librairie de 1’Esperanto, 15, rue Montmartra, Paris:

Morcsnct-neutrc. Projet d’uu ét «t esperantiste indépeudante par Gustave 
Koy. Prezo 0fr,50.

— De la Libraria Aona Carol P. Megai—Calea Victoriei, 78.
■•rimeli Lectiuni tle Esperanto, de Tli Curt, traduke de Dr. G. Robin. 

Lernolibro por Rumanoj. Prezo 1 fr.
De Pubul y Morales— Avelanas 7, Valencia, Espanha.

Verba Amuzaĵo —verkita de Esperantisto n. 10,072, dua eldono. Prezo 0,10 
peze tas.

— De Hachette A C., Puris.
Praktikaj I.eteroj, en Esperanto avec lu traduction fançaise en regard par 

J. à C. Connor et D. P. Hugon.
La Rabistoj — Dramo en kvin aktoj, de Sbiller, el germana lingvo tradukis 

Dr. L. L. Zamenhof. Prezo 2 fr.
lui Faraono — Romano de B. Pius, el pola lingvo tradukis Kabe, 2a volumo, 

Prezo 2 fr.
lle la Efperanto 1'crlag Haus II. Roirmann. Berlin W. 35 Steglitzers- 

trane, 44.
K oni e rmacia Kalendaro, por superjaro 1908, redaktata de Kkri Stener. 

Prezo 1 marco.

- IIE LA PREMEJO DE ESPERO KATOLIKA :

■•atro nia — Koro por soprano, aldo, tenoro kaj baso. Teksto kaj kompono de 
Johano Got hardo. Dedicita al la 3a kongrcsso esperantista. Preco de la partituro kune 
kun la 4 apartoj vocoj, lfr,50.

De Ia Libreria Intera ac ie nai, Ia de la Aduana Vieja n. 4. México.
Varia Meksika II ini no, Muziko de Jaime Nuno, voltoj de Francisco G. Bo 

canegra, esperantigitaj de Ramon Liroones.
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DEZIRAS KORESPONDI
Isao. C. Suito — 120, Nishitobe, Iokohama-Japŭo.

José Maria da Silva —20, Estrada de Mousão, Arcos de
Valdevez—Portugal.

Gleb Oduhov — Realnaja Ulica, Sumi IIark.ovsk.oj gub.— 
Russia.

La geanoj dela Grupo de Vierzon — França.

Jan Hempel—Marechal Mallot—Paraná. Brazilujo— Kun 
liberpensuloj.

ĉasopis Geskych Esperntisto — Oficiala organo de bohe
maj Esperantistoj, publikigas senpage adresojn de fremdaj (ne 
bohemoj) samideanoj, kiuj deziras trovi korespondantojn inter 
Bohemoj. Oni sendu ilustritan poŝkarton kun adreso kaj ri
marko pri kio oni volas korespondi al «Redakcio de Ĉasopis Ges
kych Esperantistŭ en Praha», aŭ al iu konsulo de Esperantista 
Klubo: s-o Ing. J. Ilofmann, Praha-Smichov Smctahova ul. 13, 
s-o Arch C. Gvrill Nebuŝka, Praha li. Jenŝtejnska ul. 4.

II. Wuttke (filo) — Piomierslrasse 21, M Lgdeburgo, Ger
manio.

J. Soares de Carvalho — Studento, kolektas p. k. kun p.
m. sur la vidaĵa flanko — Bcllo-IIorizontc.

Everardo Alec — 98 Elm. St — Burnley Lane, s — Anglujo 
per p. k. ilustritaj kun sudamerikaj gclcrmantoj de Esperanto. 
Giam respondas.

Todo o Esperantista deve comprar e distribuir as «Cha
ves de Esperanto».

CENTO 3$000



Km 3 minutoj

vi povas jçajni

50 frankoj ii I 
l

Brazila Revuo Esperantista 
Aprilo

Detranĉu liam kuponon kaj sendu 
ĝin kun via respondo,

partoprenante la Indon de la Limeriko.

Tiu ludo certe interesos ĉiujn Esperantistojn, ĉar ili povos 
ricevi monan premion da50 frankoj, kiel rekompenco de trimi
nuta pripensado.

Kondiĉoj de la «Liiniriko»
i.—Aldoni al la jenaj kvar versoj unuverson, kiu rimos 

kun la unua kaj havos la saman nombron da silaboj.

«Anjo», diris Henrik’ al sia belulin, 
«Mi ainos vin ĉiam, ho! kara amalin’!» 
Sed rigardante lin, ŝi dolĉe murmuris 
Kun voĉo trankvila, kiu lin teruris:

2. —Sendi, kun tiu verso: a) sian nomon kaj plenan adreson;
6) mandaton aŭ poŝtmarkojn po fr. 1,25 ( 1 ŝilingo, 1 marko, 
50 spesdekoj); c) la kuponon kiu estas en la anglo de tiu ĉi 
teksto al

La Limeriko

Librairie de l'Esperanto

15, rue Montmartre, Paris.

3. —Oni devos semli la verson antaŭ Ia fino de Majo. (Se du 
versoj estas egale bonaj, la unue alveninta ricevos la premion.)

4. —La juĝistoj cstos S-roj Gabriel Chavet kaj Pujula- 
Valjes.

5. —La plej bona verso ricevos monan premion da fr. 50 
(40 ŝilingoj, 40 markoj, 20 spesmiloj).

0.—La nomo de la gajninto estos publikata ĉiumonate en 
liu ĉi jurnalo.





Gazetaro Esperantista

l.infcvo Internaria — Duonmonata, tute en Esperanto, kun literatura aldono. 
Presa Esperantista, 33, rue Lacépède, Paris. 7,50 fr.

I/Kapei**  nt iate - Prance kaj Esperante. L. Beaufront, 4, rue du Grii, Lou 
viere, Eure, France. 3 fr.

lui Helita Monodio — Esperante, france kaj flandre. Eliras Luonmonate, 53e 
rue de len Boaco, Bruxelles 4 fr.

Inlaiien K «pera lilialoj ! — Hispane kaj Esperante. Apartado 927, Lima 
—Peru—3 fr

Kapero Kotolika — Nur eu Esperanto Sainte—Radegonde (ludre -et-Loire), 
France. 2,50 fr

«linio Knperontiato — Tute en Esperanto, 33, rue Lacépède, Paris, 2,50 fr.
Muno lliapona — Hispane kaj Esperante. Avellauas, li, Valencia (Espada). 

3 fr.
Mviao Kapero — France kaj Esperante. 6, rue du Vieux College, Genève, 2 fr
Kaperanto I.inilo — Monata revuo por blinduloj. Ce Sro Cart, 12, ru- 

Soufflot, Paris. 3 fr.
Internoda Mricnca Revuo — Nur en Esperanto, 8, rue de Bovy Lysberg, 

Genève. 7 fr.
Internoda Moris Revuo — Socia kaj laboritaj movadoj, 45, rue de Saiu- 

onge, Paris. 6 fr.
The iiriti.Mii Kaperantiat — Angle-Esperante, 13, Arundel Street, Strand, 

London. W. C 4 fr.
Kaperantiatcii — Svede kaj Esperante, 37, Surbrunnsgntan, Stockholm. 

3,75 fr.
Kapero Paciilata — Tute Esperante. Gaston Moch, 26, rue de Chartres. Ne- 

uilly-sur-Seiue, France. 5 fr.
Kaperanto — Duonmonata gazeto nur Esperante, 8, rue Bovy-Lysberg, Ge

nève. 3 fr Agente no Riode Janeiro: J. Albino Cabral, travessa Navarro 33. (2§0UO).
Germano Koperantlato — Germane kaj Esperanto kun literatura aldonu. 

Prinzenstrasae, 95, Berlin. x •
HiimIoiiiIii KsperonfiMto — Ruse Esperante. Societo Esperu. B. Podjaces- 

kaja, 24 Ste. Peterburgo. 8 fr.
Ti-o Io Hondo — Tutmonda ilustrata revuo esperanta. 15. Boulevard des 

Deux Gares, Meudon (S c O), France. 8 fr. Agente no Brazil: Sr. J. Albino Cabral. 
Travessa Navarro 23.

Kbo Kapero n t iata — Monata aldono esperanta de la revuo « Das Echo ». C 
Sr.° Karl Steier, Plan-Ufer, 41, Berlin S.

Japano Kaperantlato — Japane kaj Esperante. Jurakco, Tokio. 4 fr.
lai Revuo —- Internoda monata literatura gazeto, iun ionslanta kunlaborado 

de bro. Zamenhof. Hachette & Ca, 79, Boni. St. Germain, Paris. 7 fr.
Parla Kaperanto — 4, Place Jussieu, Paris.
Polo Kaperantiato — Pole kaj Esperante. Marszatkowska, 143, Varso

vio. 5 fr.
Vfrikn Kaperanton —Senpaga, 4, rue du Marche, Alger.
Vinrriku Kaper.mtiato — Angle-Esperante, 1.239, Michigan Avenue, Chi

cago. 1 dui.
tmatertliinia Pioniro — Singol, 386, Ainsterdarn, 3’2 fr.



Ca «opia Ceakydi Kaperontlatu —Boheme kaj Esperante. Praha—Bobeni ia 
Austria. 3’75 fr.

Kupera nto-II hi tiel Stripa Kinino —Dane kaj Esperante. 54 B IV, Osterbro- 
rogade. Copenhague.

Filipina Kaperanto — Angle kaj Esperante P. O. B<»x, 326, Manila.
Finna Kapero nlinio. Ilarejo Esperantista. Helsinki, Helsingfors 150 fr.
■ rica Io — Itale kaj Esperante. Corso Cala taii ini, 495, Palermo 3 fr.
I.ahora — Monata bulteno <le Tut monda Labora Societo, 4, rue Bourg. Ti- 

bourg, Paris 3 fr.
lui Kaperanta Inalrniato — Angle kaj Esperante. 85, Fleet Street, London 

E. C. I Penco.
lui lord» Mtnndardo — Hungare kaj Esperante. Ulloiut. 58, IV, 8, Buda

pest IX. 4 krony.
lunno — Ce Ivan Nenkov, Strato 5 v. gorska, u.c 2.299, V. Tiruovo, 5 fr.
The American Kaperanto Joiirnal — Angle kuj Esperante. Boulevard Sta

bili. Boston, Mars. (C. S, A.) 5 fr.
'lra Parizo — Ce Sro. M Georges Grooet, 3, rue du Trcsor. IV«, Paris, 2 fr. 
lui Makan Kaperantialo — Turne rstruBae, 9. Leipzig. 1 marko.
Mielo de FOricnto-Pretoria Street n.0 1. Calcuta.
Germana Kaperanto Gazeto — Magdeburgo—Alemanha.
I/Ktoile Kapcranilate Prance kaj esperante 3, rue Sophie Gemain, Paris. 

2 fr.
Mielo Kataluna. Kastile, katalune kaj esperante.- Kambia 8. Isidro 30. 

Igualada. 3 fr.
Tutmonda Kapero — Kastile kaj esperante 12, Paradis. Barcelona. 3 fr. 
Kililo Kaperon!iata — Hesp. kaj esp. Casiia 1898. Santiago.
lluna Kaperantialo - Dane kaj esperante. Fre ;eriksherggad 28. Cope- 

nh.igue.
Koma Kaperantiato — Itale kaj esperante 198. Babuino. Korna. 
Kaperanta Abelo — Dr. Akilo 'fellini. S. Roko. l’diue. Italia
Iodio ile K u raci «toj «en p^ga aldono en Esperanto al la gazeto «Gios le-

kazzy». Lwów, Suiadokich G, Galicia. Hungria.
Progreso — En Esperanto e nu va Esperanto -7 rue Nicole, Paris (5*J  5 fr.

AĈETU—DISDONU
l .A

1 >o 1ITUGALA .J N
CENTO: 3$000 AFRANKE—UNU: 50 RS. POŜTMARKE

BRAZILA LIGO ESPERANTISTA

f


	☆ BRAZILA ☆

	BRAZILA REVUO ESPERANTISTA

	GRUPOS ESPERANTISTAS

	# BRAZILA	#

	La unua jaro

	Lingva Demando

	CIRKULERA LETERO

	KRONIKO

	ESPERANTO PRAKTIKA

	DEZIRAS KORESPONDI



	Gazetaro Esperantista

	AĈETU—DISDONU

	1 >o 1ITUGALA .J N




